
Název projektu Žadatel Kraj žadatele
Doporučená 

dotace (Kč)

Společně pro udržitelný rozvoj venkova v roce 2017
Sdružení místních samospráv České 

republiky
Zlínský kraj 2 062 200

Mezinárodní veletrh pohřebnictví a důstojného umírání Sdružení pohřebnictví v ČR z.s. Moravskoslezský kraj 364 000

„Škola pro udržitelný život“ pomáhá obcím a městům s participativním plánováním místní Agendy 21
Středisko ekologické výchovy SEVER 

Horní Maršov, o.p.s.
Královéhradecký kraj 294 938

ENTENTE FLORALE EUROPE: motivace malých obcí k rozvoji sídelní zeleně MAS Podlipansko, o.p.s. Středočeský kraj 373 660

Koordinace soutěže Vesnice roku, propagační a osvětová činnost a série systémových vzdělávacích seminářů 

zaměřených na propagaci a podporu vládního PO
Spolek pro obnovu venkova ČR Olomoucký kraj 511 000

Zlatý erb 2017 Český zavináč z.s. Hlavní město Praha 259 070

Tradice dlouhých večerů na Hané Jižní Haná o. p. s. Zlínský kraj 130 480

Hodnocení udržitelnosti inteligentních měst - metodika práce s indikátory Česká rada pro šetrné budovy, z.s. Hlavní město Praha 1 141 844

Udržitelný rozvoj Železnohorského regionu prostřednictvím informačního systému MAS Železnohorský region, z.s. Pardubický kraj 196 000

Informační systém zdrojů regionu jako podpora udržitelného rozvoje regionu MAS Region Kunětické hory, z.s. Pardubický kraj 119 000

Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje Asociace regionálních značek, z.s. Středočeský kraj 108 465

Hrad a zámek Horní hrad – nevšední, zážitkové, vzdělávací, pobytové aktivity a programy v rámci rozvoje sociální 

turistiky-II.etapa
Horní hrad, o.p.s. Karlovarský kraj 154 000

Mapování přístupnosti prostředí z pohledu osob s omezenou schopností pohybu - metodická podpora a 

profesionalizace mapování
Pražská organizace vozíčkářů, z. s. Hlavní město Praha 565 000

BEZ BARIÉR poradenství Ostravská organizace vozíčkářů, spolek Moravskoslezský kraj 45 000

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti Česká abilympijská asociace, z. s. Pardubický kraj 1 132 000

Příprava dvou turistických tras pro vozíčkáře Klub českých turistů Hlavní město Praha 33 600

7 490 257

Seznam žádostí doporučených k poskytnutí dotace

Celkem

Zdroj: MMR


